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 . قكعرلاضلحلابب

 0 . هلرأوارعرعدانلانرلاوتلا تنجوذلا سل متاارعرلا لمس
 07 1 دلما ريهانا ةلااولملا» نبلاوجزرواغلجأم
 0 كاملاعللع م ليليعلاة نال لرإازيطسم ارم .ريستبلا, تشيل

 / "أف دوبأما نيلاروماؤ ريستيلا حو :عئلقانلا رادو | اعو
 نازل جملاز اوي نآل | ازهر لا نويؤي اوناكمر [زلا| دهر سال بع

 نراعإلاموراعمرنن ب ارلع ن وعجم ادلاكو فالحل. عولبا مرسلا
 ند عاهل حو عاش رمانباراعربو ناديطلل رس انام علاسجوتح

 الخ اان الار داتعملا دريل تدور ىولبلا و داشعال] ظ

 طراساذ نونملا]اطلز اسارردان_ايسلا,ةريعزع مد اضو ليدل. |
 )ازال اطاسو مز ازهر صوو نقال ترآ الالها . |
 نانو نانالالادالو اعزاز وطيز عزل ارا /ظرظتسا ١

 10 ار للاهوَعتل ار طلازلاع يوتا ي كلارا أن نايئطلااو
 0 قافالاو ةارلاداولراو ل1 اشيطلا لاروع حاشي ملا سارع.

 مداخروتاناكابإ"ن ضال / كال ظاغتمال ع |

 2 ثراو ءاقاءطيالصرعتس عزيزا )ا طببمماع نين دل زم |
 0 ءاصاؤت و داصلاءااكلعلزف تروط,دازلا مالى صاد ما زمنيطلسلا
 وب ”اهلل الا عتمارل]كار/طر سى هايل لزاغلا اطلس السر مس
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 هو 5 0 ١
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 ١ تدهياطاتلارال ناغرل ناطابرا ناز لعن اطلسلا ناطر
 ديلا حربأو ورم ااا نزلا رسورراعتضا ل الظو .دورشم د راغد انوأ
 ظ لزلاوه و ير نال دم باكرلاك/داعالا مزحر سدس درو عاكررمالا

 7” ماسالا عاهاصوريل لا ناس دبشسو مالسالاءاحزكء انعلا'رانجعورص

 هيلا سطال ل اللا لاس ع اطر دررحار 0 5 لازلت اعاطو ماعلا راؤتشاو الاول رات اطو ربحا

 قطان بيدا عل واجر انفك اولا ره دابا مايو يلع
 سياتلخاف باي ررضلاز ببتر بايلازيوو بزصال الا معضل سل
 ضف علما اهلل لج اف ء اسال زياد راحيل مع ءاطما
 ١ كتارا بز [زلاراانلاذ ككل طراز اطلر|عبلو ضنا لربما
 بتر واط زمر ساطلإز الم )ا راملارلعاسير اقر قر مالعالا ءالعلارع

 ناانرياامر بابا زيزي تنلانرامرلا اعمال ارا ناقجتلا ّْ
 ١" لاكلراخارر ازلاولرللا رانسالا شيك املا ءوسو ءاضملا ذيوغاصتو

 ١ كارئانل رطل تكتل اعز يسعي اداادعارآرر ١
 0 ةكعلاف تعادل اتراك طا نار ط رطل ده /
 07 الار اد للاقسام 5

 ١ ةظاربزارس اكو لسا ئص| املاء اساذإل زمر قارصرلا /

 بولا مزلا نحر اطوسمل شلال قولت اسلعرربو ارز بما م 1

| 9 



00 
 ا

 كي كلو :اورلا واهب عملا ظاومز | تيكر دوبللا زمام اذ
 مصل ورالإماةالزم تل نماظاانرارآ كر ةسلنخمرلءانز كرش 0 : فيس طدخلرل امر كو
 د ل راع مارت اور علاء هأظو
 راو هال لا زي لزج رم زع 0

 لاول رول لانا طيسرلار الوديع لانجري 7

 اطيل ازبار رعب درابعؤيظ مزال هاد ورإ لاو يويلاسع
 20 157 13 فلي 7 0 وع

 ازداد رقاد خخخ هعمل ورلد دويل لرب طم
 6س نرلر سك اذ كا اوشا: طمادضإ ا وار

 فلا رز | دربألو باقل /عمارلا زوروا شعوبا فر عرس 1 عا

 لج ولالا رك دك انلازيرطلاو بل ندا نيك ار جيرو

 هيل لأ رع شو او نيل اجيب خلي ظاوبز لبا« اع وطرز

 مرر لماع غ انما امع ميا ورز هوبا ايلا
 مرطب زر جلا روع رار تل اس م دينا عرب روج جلل

 بكم شللاماإ عرب دازئلازعشتتراس اك الار رجا ظ
رفع از 11 ماك انا كابلافهدّرلا وان ع يجن ظ

 راع شررول اهو ي

رإمالا سعوا و مانا يللا ركام طل لحم
 لاناس

 ااا دا /:ال لعل وطف ل اعسرإلاذا برأ نيعر بياع
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 تافطاروركار راو نتا زرنلابرارأ عبو علو نمو سلا ذر
 نا احا ام ا

 عا ريجلااا رك أ هرو مشل ازال ذا طتل تعالصد كارلا عز
 نيا اضاسإر ”راوعسو (قزلا دارو اجيال ران كك ءانمع أو

 بايت ءانسزو رك رسامرتسالئا مدخل العز اطياعتسباز ل لعاض
 ١ يكاد نا د لعب كر ادد لاسم لو
 | للواء ركإ ل اعررتا مل ضم يعاتب رطسلا ولولا سام
 0 تفر درا اعلن جاج رو اربزآ[ت بكسر اكادير اولا
 اس نزلا ازا اكو مخارج طور ك1 كتل درملاو ب وجباح
 دربال انو باجاذ دوضولا زر راه ركب 2 ل اوجغملارعلاردلا العمر جرا
 سيلا ركز عزو اناناءاو سنت فرج مار سر ضلال زركو كك
 ١ تاكجاك رار كارب زاناعل عادت زار رج لارا
 باه ز غانا وتابع زعزسو معلا ليز, دلما
 1١ تل افو تاطحع لاب دتكاابا دليلا را اعوم اذا از اجل
 ١ اهاراضا مدا ديل ةرزركؤ هنآ زب ادعي ارنا
 اطل لارين زعزإ لمدير اكل فسار ئرزإ لس ةرياناكت
 ٠ ليلة زامل دمع قو مرا مل لع ناطاز ةهيتلا ومالا

0 



 فانز بكز عاج الر وفإلررهكرج زيف رسل«
 اناا از وجاراج اوبرا مزمل رئعو هدو, عزل آر[ يخترع
زان يلام أعو نارا مول اهو ةيباتعلا/دانذلا + عرصاك

 ناار ف ةرارعلا

ابا مارا ال لح رادلج زار (عزرجال ملا
 ي

 مندا ةلحر زلزال خرا نيا خايعزع روان طن اق
 شام زيبرا العار زل زي لع جسازاجهوعالا

 لبلد ركرسءاطباررياصا ثالثزسو مسرب رجح

 بالجن و نير تلازم ذاهب رعاك
 ما عرس زان نياررانرخراع رطل رمد نيل
 لحل امك !صودص سا زل النقر الر وجل رك عيل زع

 ظ ناكماروركزرلارعزنر اضن أ نراجع "اطر تغ

 اير دلع ماض رانك عروب ترددات زم.
 اانا ةطرتتنرتوأ |
 020الف ا راددضارمظ وو | ١
 رجال اسوا عن نركز اداه ياويل رع
 ديرؤلادربلاماياؤيلاءاتحالاورر/رايلارععر كذا عزت ف اصرخ



 "داغر ازارإرالا طركرتواشرر كل ادرار مويا دج خيران
 "7 اعااإ اا راو باع عر سند وفل عرب عك ل ا تالوزلا

 ١ كابضنوجن از كراخالا كارو اع اهع)ازعان اغار وجل اور
 1 لا ريكا إر فلاض ل ضانااعسازغرءالا تالا وراه اموري
  ي ةءاعإزجلرلف امرا مرادي( و نرللتع تدان لبانتؤال

 ملا( عوار ذب ايل اضوا/ئز عكار مدافسإ و م عالمنا
 عالوإريلاراوبلل طرا اضطر تيرا ر جل رمال اسعاطانيإ

 هاهاانلاز ماد ار حينإز نبه للا وجل رو تاي عري اذهر
 درك ذااصاضإ لعن اجو ةروشالاننارر و دانعلاره امارة
 : دلالي جيلا نزع ةلسالا بتي الر اصارايشس للي زيا زركك

 ليلا ارد لا[ تح دن رمز هزاع زجل قرف نر ل دلل زك
 رح ر]الارااتاوتشراهر كرر ع راو كازو زل اكتيش
 1 مارك عجن طلاس عسل اول وايل لوا
 1 تكلني ل يسر بلا هوصتسر عا( ل دال /امرلا عل ]رع طقد
 77 نارك ىللل للا /اهروجل اهي الصان وكاد لاكنركا

 0 جازويامانركلذاريئلل لاك انهت رن اف اع لرعنال نازل
 0 ردسي أمام اس (هفوبزدسمملا نرد ءجلازج قزم

 نم



50 
2 

 ا كازا اك عاقلا 2و صارا قاينو اموالك
 24 21يوم ايشلا موب مارزرج د جليس حررلا
 لطم صو اس[ ل عر و خبال ادصاللا أوتار
 العون زكو رسما بنتو طز يدان رواتخ زاك
 كلا عزب اطرادرودلاسب لل ز طرا علان وحار ارا زاذاراناك

 لاتوتبر يانا دعوا لااغر ع1 ايزي زطسألا جراما
 دل .رلار (ضنار خلا امر الكر ثركطمارلادوعوإ

 نووي ابراراعتت/ اقر ميل ازلالربدلعرسلنارعإ
 ناكر وبل! سبلب حز اكراوس 00
0 

 مساللعاص ناررإلا ةرتعبل نادت رضا سا
 16: ايرالاطصإارغ لوصول زجر دع والا در
 باو تارعب ة كر كد قنر لغو ضال( ضمك

 لاصار حرفك لقيام دنت بعزك الا ٠
 يمر دع عجزت اانارح/اع/ي امو دريتبعرممرععلا ١

 1 لابلاءاعو تار مرر اارإ_زاابو لا جرن
 تطاول اول مانا رب اراجع ١



 1 ب 3317 -" 7 ١ نال را رجب 7 | 077

 1 لا 0000 اا ممأ17خ7ذذآ]]1*ذازذ]ذ ذا 1 ذ 1 ذ21201 1 1 1 1201 1 1 1 1 1 ]1 1 ذة ليل ا 1 1 ز ز ز 1

 ل ار لول :اوإام
 لكلاءاكرهاضا ليساولا ارلادوحر را ذل

 00 مارال ملا مالا زج
 ْ لص /اءعئاضؤ اور سارا كام انامل ف

 . 0 كنج 2020 نروح
 ظ د هييزامزلو تبرر 20

 4 | نير 7

 لرتلل((ارابعو ضنا ظافلاو زامل زمام ره اكان
 لاش ماعطلاضإ 1 رالا نا ماع جرو وا ئيطللا
 ا نامالئارإ ماع مما زاعإلا 1

 ا ازمات 0 انفرررو دار | اسي

 ْ نوثوأعزطلن واع اجبر ارربانلم راسا مسا 0
 1 0 راق ل و 0 0



 انصر رراوجلا رص لالءانلع راج رجلا رارإرس
 رويل انور ميل الوعل  اهيلعؤلاو كوالا مشل م ظز علا وب

 ربزلازءانصعو داب ادوارد شرار عسل مصل[ ءراتإل]
 2 ضرع ظفر لكأعا ةارم شرور اموراصلاو انعلاو
 نينا عرتاارا نامراش انو لترا مط ملل خ يشار طرا اإل
 هالة لكرمرلعإ وينر ْرلا ءاعل )6و / روما ارك مداخن
 كالا اورو الذر سعبأما ضاستعالاو جب تل زع هونجر

 العب نام ائلالشم قلعتس اير خ ءاتالا ومال بجي
 ترمدر اعلا هائل اكس]راد/راعلإمارإى لذسان ثالخإلا اردو

 . كج اطر اابزكارعرقنللةتلعتلل انزع تكرس
 الاه عزرا طيار اوريلكلا /الادلا/ وربطها

 اوافغوراربساومزعياجر شور رزنسس اس لرعلاو
 (ملارظظزذ اضاع أع طرد سور . /رقل رع

 كمل وزير طولا 1 :ءااورتملار



 85 ةاصا جدر 7 انين 2 لزم

 اعزارا_ارلاطرر رو صلازا لدا داوضالا )ضنا لهيزم لد
 انيلكرننو !اوصالرتز اطرقف اطخاوة لا ءاطخل ءايبعترلا

 7 اال  رفاناز مدا
 ْ توم ساعلا 0- 0 ظ

 ٠ 7 ا لا
 0 مرام تارا لاصار تلا
 ] ا مود مو دازملا/ الضر 7 دانعلاو 0
 ةراتأسإلممانصوو ا انلاوأو

 6 سوزان لتر اررعانينفارر زعتر حبالعالا
 بجرب 5 0 و نيسلاو :تواببلا اس
 ]ررظار تأقارلل ار 10
 ١ زون سر "هي ماالعتا/ اول انك

 . راسا ذر 0 راور اعلا هدا نحو ءافازكو

 0 ملازيراس عزوتي زاك
 . الاد دج يك رت نارا تارا

 اد



 ا 00000 دعارتلا/زيلفاغلاميبتو ريازنلا 0
 ين 161 بلرزرإب دل« يلا تك لداتلنت نم ظ رك لوزن يصبو مث ماسد ضي هدا تامزلاب يبلل
 داع كر باطلا بنت /لغلالعا/ت عالي
 0 طروراعدرد درلاه در جو ترتذ ماج

 اردو 2 ْحع حابس ريم ترؤظأر 4 2-0011
 82 2| 7 ور 1 //دارللزلكور ركنا تاق م لالاراو
 نا / رم مع اللا نر ل ايما ضيفتس الاز /مأ و

 اطل ناوغ داماس 20
 رلارتس ا رطلاج زرار سبعا از انررارل راع

 7 ل اناا عزرا طاهر بملك
 0 0 0 ظ

 0 لاح ملل
 طاقنإب م رعلا هاير ؤ صإ مر ياورد 000 زرار تكا بارا :اقرإ 7 7
 راش 4 ارباب 0 رو مر رار ارطرزسا دأ] ور



 أ 0 0 هم ع ا لا ل خىوموو ل ب ا و ة خيب لاو 1

 ط
 2 1 01 00 لاري لعوشلا
 نما كلل سك اطلاو انيلعدرو كار تزل ,متملا داوو
 هني رض لمار ءانمار ويلا تث اروتسو
 - هلو لا تقرت ا زار راد صوتو نعل
 مما زبازهو سولار عرر نم ارأ وع 77 تيار اعزاكاو ا
 50 ده /ءالز غانا فدل 4و رول( كارلا
 0 هريرص رجا د ايا نع راي جلا نزع ياض
 فور لكم زكا طور صقر دكان الا اكمل 7 الاب رابعا دنو يضر زطالا سرا 1 رار لراس اكر ريل يللا نولو دن اعل الا 0 ا ا انمار
 روزا 3 | سكوس داع باركاو يول
 الزفه دوت عر !مكر لن
 ١ ٠ بسانلإر او كفر قنا م ناكولو تايلر عتس راع هش
 ظ آو طومرو يل 111 اء ام نكأ نولّراربا ادق
 4-3 تا ةاورظتررصتزمطرمصلا زعم رقتشإ لا اوزوم
 انضوعزلب اناس ا 2 عموم

 غ0



 مل, نر نار/ رم نزار رطل عزيبهذلا و نيل اطسإا) دعا باج لاني غار نك خا االول! سال
 فرجا لانس /رايعلاراطتفادك اد تار لاه تاكل ذر
 الا علا و ورصشذا مال ةزدو واله طقس اسك
 ب ًالاورمعلارهرابحوما مارك ارجل نارك: ب ننأ تلات اع/هرباعو
 [كيَصدر ]ينجز بالو جاع راإ كو طيصلا وزر عع رو
 كرار سد درس اوس لرابط  لاوزبز/رظرالالك

 2 كرد ءئيطاوج ١ ه/رو اركز دادل رجم ارث علا و

 0طن لا زل كلا
 . هدرا راو ضال وركلر/اعزت ضنا انعدم

 مم لاوسوأرةزلادازوو روي ءاضنامو/رع اين دكا ل ارجل
 بنار واط أسال لءابز مكاو انااا

 ذل/ورفسلا زلوم اجو زو للرصل ولا ضن
 ضو رار رعاخررغالط مزاد روم كاب تاكا نار رد درا ران ع رات اضم تيارا تاركا



 نااار 0 انور 57 تول اهننب اك
 ل 0 ا اوت نط ما ارو ااعنم وحل

 072 يازا عيلل سرا ذا_لاي زاكإر تل
 40 2غ غم 0/1 1 ناكر ع 1 رالف

 يت 0 0 ا
 شامان اد عبو توتي ريفا ال

 يدنا با طايع ارج فلا تاور داتعلاوه اكاضع دات رع يو
 هداكم اإل لوطن تصالصورتركأ لا معزئ اضن | طع وعجو نولو
 0 ارز :ط احا كلا اذوإإضوعي انيلاوو امامك اذ
 0 ا ااا :انل اذ راسا 00
 4 :وهاو طاملا جر اقم م 5 1
 ١ 7 خوونلابهاتبال/ نر صب

 ل لإ جام ا رج رجالا هكر را دام



 ازمات رف مع عادا فارون راو حو/وجر اعلام
 0 رارتعا] عسل برا دوبللا ومال اقو وخلو
 امر رأو انزال, شراب للا هلز 0
 0 و كانو كوك | نوصل امركم 000

 كيوان اكتب 090 بلل كما لارا عور يملا رادودرم
 ا 1 1 ا .و /] قرر مالكا
 مررنا /عزررلا ذم ود اما رزاءارا ار اننم 0
 بحر رك ماد امري نا نا ادعالا/روزم
 2 ضم سا رورولاو نة داع ل 2

 مااا راعدر ارق 0

 ا 6 0 م ولا 7 ( 00 2

 ك يرحمو 0 مالا د اول 0

 /مسلعالا/اع «أش مرك يملا 7 2

 ل ناد أور و 0 ا ةارالا



 راطزتسا ابةنلان ان: امتنا كأن لعب ولع
 كانا رجا رامانغال ياا
 يالا أم دوبل خلاق وجر يول دويل ربو زذ
 (ًابجصررلاءالعلاو انت مل طاح رجلا صام ءاءاشنف

 ظ زراعي رول اعردسؤ ا اراب كرار فل رجل ع دنا
 2 اطال نان او ةرروملاسرل نحلل
 6/4 ار راسربفل ور جول زاكمأو ب

 0 21 ءاراطردعإ ع 2 هاكناورإرل

 ظ ا
 ظ اداب ةد اجا لكل زاكماءابت لا روق رس دزملارسطو لارا
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 ١ لفطا زال زمر راو
 ١ تالضاطع# اس رار#لرارشسو نو 0 و كو
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 كئرااملاو نيشلاد ف انزانيذيوص أ ةيمنلا
 بدال وارجو دلك غلا زجل نفاس (هنسو الا عسل اي
 راختالو اسما رايس الجب عيار زكا ذاالصا مازوت از
 عراب انعدمت 27 امدر_طلافو حالا زي مطول
 0 أوك اطلبلاوهتسا) طم عو ترصلا لهو

 فأر باروع ووتو هاش توسل ابق اطر طل اكوابذوسازاوج ظ

 ظ يالا اكراف ةيرمعلاز هر ادلقاكر ركلة زد نركب لكزلا ٠

 كنور از او قل زف ضم اكبر شسرا شرج ايزف وملاك
 رم 1/مران|/داشلا راف عوج كر لا ما انام

 0 4 59 منار تبن كرو ظت وا صاذ 2

 وول راما رك اان ونك سنك عل ربل
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 ١" نيزطساولا دوجراماو علا عرزاضفاور يلج تلا اكما يلا
 نايا مالا دوو رار واقفا جر لذا معو اضلراغو جاف
 . كاتي الا مدعو اراك لاهو عل اضاف
 بألا : ثحاك[ت بشنلا نال كوول طار هو هيجل امر
 لاذاسار جبل /رلا راها رعب ل املا ز عورإلل, الريح كرش عر مابك رابتلا
 الع ةدورطم ف امازلا/ةلارامب ال ايسلا كا سرعو مدرعنل مرمانلا

 .  هاراقو ت[لاز از الرعب املاك اطر جيز اطلص علا طا ضاداز امزو

 نيزاخمزبانرعزاضحت هداك لل سقلا عر نان لذ
 كاران ادوال در :إ3ةكية فا اعل, هال معو نط اع

 انادجو اكرر اك رعمانامعرقو مهل ز معن و تاك عرابة وز أ
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 37 ولا ا كروصلا روع رداظو عسا مرارلا
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 انرصبو
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 اعاتب ولالاا راع كا ةرامؤ وم
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 اريل يور مران ًايضوته |
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 . عامر ملعز كاوا 7 ظ
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 لرد فاما مولا اال عوطت/ ا راصئ_ ع 2/6 /ةو اصر /لاسكا
 د ا را ورامب ول
 2 رادار رولشلاو ريغ
 اعل رولا ست ص أ نارا لس الا هزاخ ذا عنز اكاد
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 اكلم دانا ل ةجاناطف درر رحاذ ةتيم اذ ديسبلاو
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 ءابالا]العو نيلققلا وعدت ئرزلا_رنوكادّتستع ريتلا قا
 'ءازفسؤ اوردوحاو معي مدتتس ناو ف اوعمنرءزلا راح /اركسو
 0 تالا ءالعإ تتضغام .!دارما مطقنتالا» .[دارعارت وش ولص باو
 تال__ر لاو رورصلارورصإو ولعلااعنءدوإو ررطيلاركأوم

 اعلام الإ دورد لالاهذهرطتو كالا نعرّئلا عايل ا
 . ميلان نال ارنسورتز م ةقسوم ىليقلاو مايال/ررم اء اطمإلاذا
 | | هراسو ار ايكو ار اخص لل وي هانم لاوس نعم |نعلا :وكوكوكو
 دورماوسؤح .ماخنالا راض لادا مانا | اناس و[ فلاح
 "اءامزم ناالاوز اإل ئاملاو قرشا دلل حو ميار اهلا

 دزلإلا عدو نونملادانجباسوس» لالا زلامالاوستم لاطقلا
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 نازك باني ان العلا الز مابا ريو ر يتجاهل : موك
 4 ويلا وسوي لا نأو نوكأ |(: لعيسل از وكر ح ملا زوكالأت
 لاذع اذ دحلاو | خنم او ا دريل ماركلا ل عسم از وكلصو ايلا الشمول اوي دلعوسم از وكل روبل ةئيعبلا عر جرلا يطأ م م
 زلامرباو تدطلستارلفمرالذو دول ر(ر الويل وزوجة تيف اوس
 لعنبتلو امال راف ىييرغيونبرسدال تح ىورلإمل ف طابضل لاجل
 عارض لبطل يقح لاعلان لالا عزف م عايل
 انلاع لاو ولان رضفوموم» وعل صاع اف يد ءرسو هيلعلا
 ضعركرنلو التلال عو ناعم ادلاو ل امإلا م عرسرمل

 هبط دوال صغر وابو محسسرنلا نص طر لابلا
 تكا منان ل دالادضعلا ناكالا ىرلتو ب يلا ناو تو
 . بز نانلاصنل لكما وحال رسم وبال ا يضم لكريم
 رمتهرقلل ىزرللادا جوملا ورم ورا هلا وعزل وبر ئشلاع
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 ل < :ءياو تسلا لها الع سعت ايؤع انا تضر إلك
 م ذالاوا مالا لع سلع وتس مازولا عزك
 قرركاو بوكا جيم از ارجو ايديز ا الحلا نع العالا خو كح
 ١ امان نوفل دل رنج «زوخ_م روكا لكل اروح موي قوت وبلا

 لمراد ري هعكلا لاراب ولارفحتو مزن هسا زر غسسلا ا ا
 عون لاوعآن ار ورا ةيركاتسانلا كد سم ةكضال)
 صن أدروم هنو رزعب نس يلع 7 اللد الصيعدرد ل اغسل (نكروازطال

 ”روكرم امون ف ررصجردع قون ما ز وج ربحا ا دوعن حللزف
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 اقر لم ناسيا در الار نللعل زوج لن: ندعي اعوام ادعاو يبإ سمو مدازتجاب نوز وجاب يوزيكإ تتلو عيل انس
 . قرت لمس اداوم بتل اه تيما اهيل سين لرش
 . خلاب زاردالسذ اعد :ةيضدامزر م شومللابت الفد صار زتن ءارغ

 (نقزعلا] هدو فرلاك ذو لعروشمم ا زعبو نسب ازرق الناكو 2س

 كاف تتعاون انظم تساش رو لئسلا زل تحل وسلا مارد
 لاس زالة لكى مد كلاس وعزل حان »نا بل فنلا نشدد لاعولد
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 ةارطانلا مكب انحا وت ةيضولا ةووؤلا متو تيدوعلا تلا
 بشن ارز اش اها ورتع | فلاديج منن هلا لئلا ازكاماجلتلا
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 ار كر هللا نارام برأ | تسمع ,لماغ قنا
 .لكسللزع ا بما لكما زارجز هوعورباركا يللا كلم
 وت ' ار اوح أما نبك حزم دو يملا قدعلا كلو 1 اهلرصول

 اووي الاد دوجورل نال طي الإ ء الإ انضمت اند نصوم
 ممم نر زتانئا سك ئآلارمولع اهنسألاو تاور الك اما
 كوه انا ينس مز اويل اوعلاو ىااش/ ءانف عاتي داسور ان ذالارغ
 م ابتاق لب ريع دل دبؤيلثم فأل هت لسؤال مرض ل هج
 انك ام اف والا (او ورسصرإ دبلسو ةنومرلملا ين وارسل واط |دتقم
 روك مدوكدل اروي جاعزلبو سلو اايسسلاب سما

 هام قع لانع ناو اهلا سوارا كد نفك تلا وك عدبع
 «نع اللول رع الد صبئكاد اوك روسو ارعوازا وح انْ | نع :راودرت

 هور ياذا انلق وسب ةووراجلا كيبل از اوحاضدا و نك اح ودرب يضف | درك
 ناوي دعا وع هك جرب اركان نيس وبا مرق نمد ايلاف نقلا ليلا
 . مو اطل ردد هامىزلاب ان ركدغ ان جالا ناد ز وكذا قاتل
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 وفل حران ردب عاشو هدينر هلام ورجح وزميل وبر قو ما
 _ ظملاطتسالاوهزا وك /اوزلا مدع اع 0 1 ل 6

  عزقو عهارلاو امال ملال الز امبهرسراَس ورجإوم اوتو روما
 ىزلادسارلإاسمهوعس وراك ل الزتسال ال

 0 النسا ادرداومارلاوارعلاءإاإ| نا تخوف الخف ونجا وار

 ةمنسنصول الد الضد ابا مازتلا مؤ اناا ةروستؤ بليل روز وسم ا
 1 الاد ننكا اراك ن اوج اب نوط ايدح [شل)و نقاذت السمار امهيؤن اسما
 ”الاضاةرام كا ادذ وثرزل اوكار اورجول ”ملنلكاور واامرإا علا

 1 لاوس اجباع لإ ندب اوريلعسصان لي م وكلا

 4 تك نعال ل اناسالارلعالاوأ كابل دلال 2



 "داوم ماسالا دالاس عا دود .ةزفف كدي :

 رتموسولا ونرلا تاجا اعمال ديحبلا تولاونزماو نتن نك
 اكرر الجو ازلاو ينجو 'ءالعبيل عركا تالا فخ اغلل قف ىلا
 لالالا آلا مصير ا علام رعانورعل اغار يلق شت لكتاب
 (نزاو زعكسا نب ءارتلا نزلي الد زج ةلع سوا ؤيلاةناكاورغد
 دينو ا ماالاذالخ داريا تل معك بدالا "لاتالا دروا ناد ضار

 انو الل مول عؤكذ ورزجولا نولي ريغ سوه ايدو يعزم ملمس
 1 1 و ىعارملك لع ءازطال ادار يمول نسما ع ودز وا |م مس مو ل أم

 انفتارزلا[ وكتابه رعد اهلا الرض اظنه داسنغت وود أبا مس
 حك الخ || قا آل توعد وو موج سيل النسا[ | نضبيلع
 امرا لاحالاى وعدو جرت نوكالق ندرك از انيزم لنشر ممل نورت

 رمال رمصالكبةيزام اف ربعل وار نمل ادق للحالا ن اع "لطب ا«لاالو
 يلا رتوضملاه التر اجاو ظفاحو لئيم ني اقاذا ثلا شلل دل نأ
 اج الها نسدعإبلذال ءارمالا غ أملا نال عرلا عدلا وعيار
 جدع انما ذهرما #اب7لاعال_ي مور مل قود اننا
 حقك دارا |[ امك ااوهور غلا الدب نْضالا«وب موصول, لا حالأب
 اوصال يتكون الد ندب اعلا ركن اج لاسللا عم



 0 [: كارب لم ذلازنعلا وك | ونوم ضال ضرار ال
 . فلا ضير فعلا انمتب الا وك ناس لحاذوتشبك ظ

 !دوبلف مضوم غو لاخر تاثلا نوكناآءاث نال ل صاجآع
 دارها لاو ايا او داصالا سن ستر علب ص مالعالا العلا نا سالا
 ةطاوللا ئدحلا وشر ذمرصخلا كالد ةطشتما نادم ا مرتك وهلا
 قكاطسلاو ارمجو فوبيا ناف زل دحر ا در اولا عملا الدب

 دكا صوب( افخم .افالكانرلا يعم يال (زمركلوموباولاق
 ١ ةدافكا صوم ورملا از هىازغ الل اطانم يصب اقر امزيب ىادال
 ردع حاوول (ر اطوال ( قاما دعانيبوحو و نتماؤضإمالا از اطمالا
 نإ الدرر تسل جوملاو نتلكلا ضحن ولا ضو ايا انتم
 > اكل مو فدع زتخالا قو ازكو نمملال الديوك وبَم_صون/ سو

 ا: :راوقلا برجر هراولا ضملا الدب د تاايمحو ادعلالتعل ا
 وكل .ولا ئملا يح ويهتم هدب حولا يبو انتم اربجون والا
 <[ لًرساال للا :ةرعورخيؤارغملا :لال>ىبدلادتسالا و تكمل
 لهاف اهغو :ئللاومدايزجالا م ولعت نم اداوطالا هالو نع
 كارلا نر عا ذقن دلالي طاننسالا انس

 لاعبات رك "ضال 2 اميرع | ىم ا اره نول ا :ىك م

 سس

 5-2 ٠

 ا

3 

8 
8 
0 4 

0 
 ١

 ا
3 

0 1 

1 5 



 لاذ كد دانس باو نلاوإ جرضلا د رعطع) دنا هزت لو

 ما ىمالخ اولح نكاد داهتبحا مغ نمايولعم ضدلا نمدوصتما

 [اووس ال ةحلاعرصلا جشا انا تااولزشالو اسس اولاك

 كورلا هضجانلا مرج زهد ومتحم زن اصر ايمزما ن |يب
 رع معك صامل مدع نممزل ال :ة رم اهز هالو لد ارجو ذالإ

 ثا لمنال لعزانمؤكيؤنتي ورح اذأ الغل نالاد لة عرذ]

 عش ااو ع :ز اي ارو زج صدور ا نهلا نوكلزتقا نكد ]

 واط ذ خت صد كا قطبا د! قومرللا كيلا

 قكاون|ب او ىومركأ الا حرل | اجرل نأ مور حلا لن وعدو

 "لاعاد ماش

 كا مص زل يت 1 وهوبلاذا ىومربان | نم دورعمم امال

 رولا حوضو جم درلل الرد ع وكم [ى ورجع, دعو مدعلا نم 20207
 ذالك عرما ريكو لع انو توك نول روك لاو(

 0 !ىول لام ازهو وما لمار ناوعرعس مدع ةرم ظ

 ضرك نا عجول ريل د فنانا الا معارج راسالا وف



 ١ ووو عرل | ناوملا افي توررب الامرات
 | 2 دوب وومواقاانل هزم اوريذملاةرةروركلا نيدل] أنا
 او طوخ لزمن عكا حريص اعتر يسدد لع جنت فل
 انور تر وبدلا ردم نارين سا للزي زي الغ
 . ماو ىرؤلاو ىومرجأ ىلتيملازاوصي الخرم, دلع سمب | عرنج
 ١ ببال لرظناا نانا نار سلع زعيشا ناو
 . ةيرطلا وعدك الآ اربلازم فوزا لامك نار ارق

 "وهاب قوروا قكيلازاوتجنمال وكل يملا ذل طول الد
 توموبال عسل نببتححام ارو ومب افا ذااذهإعف
 قانلا ليلو ءانتعا اجا الهى ومجاتكررزر ذل يذاع
 ' معد امر وخر لو و كارقور وآدملاذومدكا تيل ازاوحاونسو
 : يدك اذهان وريف عز انا طبخ اف خدام ا مقام

 يدل ال لكلا نع ازهزت كانو تضوعام اف
 1 داويلاتاباب عر ايذ اوه مانلا,آوعازول ايات جاو



 انبي ناو ىءنبنت ]فو تلو اوعلاو اوُصحيو اونو

 امطار رو ملا
 2 لعوصو اضونالعهتباراسلم ازكه رابع ناصنوك

 صدو سر وأ يس ناهز اش دحام نار عجرلعو |
 روس وولخ دكا دز || روكا جيم ا نالوا لتلك لاف
 0 يو ص رجوع وبول اادد وت | وقازحو مد
 الكرار اريل ل اهاك ل طزوكا نايلس ايان بل رسال صحو

 الجن ناو زمالا ىاستبملا ازعبتوسزمملع نيك بوس ًاضؤ
 بو | عزب اح رسر وكأن درب ذاع 0 [رلع هدر

 ميلعرسالام كمل اكمل از ارز وكال سرر وكا ل كيلإر | وم
 /ًاظنوعو عرشلا مر اينعار اوس نال وعيال ةساااؤسو

 لاياول دال اهبضيونم نال ن | تا يرصارغ فراس
 2 اما ]كا عرش رس ثركا ن املا تدح عرعوسم او ءوضولا

 ئضولا ان ذاخ ثرصا ميل مو لس اردو ص ف جاع
 نبهت لسه اذ صدم الدتس الل وسال دحر نؤيساو



 ايل الإنجيل نا ذل رجيم كيلو ونمولا]
 بلع اعراب نسل اهدا مز حرج لعيس ل (إع

 ضو اراك «اكك داوود اند

 رت وسر وك لانجاز اتا اذلا ماما
 ظ كرك زمدونموز ولنا شاول ادا ح[ىرلع م اص
 ب قنا ترم نم وضوازعرل امو يلجر لوس ا
 ع الوعر عارنلا ]ل عرج در مدعاسال حالا ازه
 0 للاوخأإ إيلان اوهيو هزلي الر ملاح (َضخ لعذر
 وك للدار اجيك وبإع
 اا ركل لكل ن ل اذاملجيلاروكرربقلا
 انليالخ ايلا دوس جيلبلا ذا خلا رولا ورتج
 تر الر اها ءاربشلا عزك نأ
 "رعت انللع ةدانز نوم |[ 1 اقر رحاب .ىلعتم
 (ضعلو ومو ارو ءئارؤ ل صفال اهلا

 رنيم تولع يان اجسج سم ه١ اس(



1 
 رنا ذيبان عادلا زار جي وقرتسع قل
 هزاع ويصف يسن ارنا لال
 النول ام ةاقلل دن وافل زياد دولاب
 هه ازا ا لطم وكأ يا ذاع
 لخط زلاوثوقواب اضبا اوادتساو وضرر وللا منا خان

 . از عت ناطبور زن تارا الضو بر
 نازاحا ذا زعخا الب نبال رن تما لخورلكسلار زور زر

 توا رساترذلاو ارز ولاا جيلازكز راوزممزل ون
 رت ةرئاسا اعزب ومان اد هيفي يس :دالمبلا

 لدم هرامرلا اذناسرومىبطاربوكم ناجع اطيل زكاسلا واوا
 ١ ةرشرغ رت كا يللا سول از ةدراولاامهلاّو اباضيا

 دلال يلازارجاكا هلا ناقاوروناةئاردمل
 4 /مزلك يصل دبور ولالزاباهررض ناغ مترايأبإ لع

 : م !؟1 هن[ نقل ةلوبعلا نكرم
 ّْ اناوؤنس ل وتدوعلانأن اولا اذهل ىلع الجرم سم ارو وضا



 000 سا اونو
 ظ

 ياخ الا السلا[ اه اسو//الادز يانا نموا
 كا خالط /ارملام الو متن ثرداهل ملا ريلسلاز ذاكرإع

 زالت عرررلا درا سيتسلا و 50 رع اوس انماا

 5 ) 00 اسم واو انتم ز عت اور يضرم امعا

 معمر ذبع اد ءالصا النيبال اياز عرس رتل ةلاسألالا
 رضا دايما سم /لاّواوالبلا 1
 ”لخرو اهضءازعرشم قست تاشازرلمال لج او تعتولسم
 ابار كو اولا [51/|اهصعو رظعإ اوت تنارإع ةارإاو
 4 0 اذهل عسل ازاما نادرو نم نا املا اوتو

 انى بتجانسرفوسو ف انل دار خ حز كدليل اكان اعرجلا
 ا لور اعزعو راها سم رس م ءلصإ زرقا

 الولاة فقرر يلاز اقر اسوعرلا بورن نكي اذار للا
 ناعا نادايرولي لطم الإ نايا ا ءىلالتسالاصو ةعزجّرنو
 ومال نوبل لا اب اويل زيوت ذا للا
 انما الار ريكعزنيالو عازلا حيين خريف نامي الع



 سا وس كل ذيل: ااا زار لكل
 0 ةرالصملا سرعن) و ونس ارضك ساجر | ماس راو رلعلا و ع ١

 اعلا ع اودرصوهايزاوجر اب دكا هذ شرمم انو امد

 ماو ني رلامرلا لع ودلال ئاكادوعو تجنبا فونلا
 نوال ولما وصو زيت ارصكو هرج كداب يلع التسالاو
 ةلوصنلااعوختالو نمانلا بي ةربادلل- اكل تن حو يللاز ارحاخنام
 دوك ءالوابعامرن ادور وبإتو مام الاوبكازعل ناز 7 اياكم وكأل

 سل قل ال١ امال اريك لئاسملا ودون خوك لت ءاذل انمال

 ر مر لاب ىبابهملا شور الذ الارز ع فيم دالي و انه نإ ةناصوصح

 ةموم ام زقالاو لداباسرحا (يرضلابايتضا اذا نينغو ذم ا ءلعزلاو
 2 اذاويلواضلا_د ادانعلاة زخؤ النملازيآلا د روملاباصرعادا ٠

 "٠ انضانئاشمآراو لئلا زهور المالإبسملار اما شف تباور زال
 000 وملاو رع 0 / سلو مهستي اوررحول اوم رعو هز اوقع ظ

 دودج عرض (مسال نابزلا اره لمالك ابدا دش ال ملجدال هزاع
 لحالطعإ نمي كا رلعو فطن /0ا كد كلا داتض ققؤيإمداسلإر هانت



 ناار ادن تايه رد دف ري ال كار
 9 ”[كالهأ ىرعشلا اذهرنعامازهف صوب وحياك اق شنو ا ارب موق

 العا زوجا راك درسا وبل إل ان الإ ]بسلا

 هاو كاممل. انا عرتنلا الدم فان: تاما ترطب سي عز وكي
 1 نزاع ب |ةنوالخالشر وكأ)ف ءال عل ار اسعإ وكو ازهجاعو حور ْ

 ظ رصفوماواسلااجر]سمس انقل اوشورلولا رع علل سوك للا ارق

 يوفر ويفاداو بلا تضم مسلما اازعؤم
 يوورعلإ ملاذ قؤفلا موز تفس نضر املا لعرسسسا

 تال جوااوو نتن الوامتس الد دشرعرمُن اسلا عم وتن نافل ظ

 يصاصردلا دبة ئتسطسرب نايف مؤ اعرسصس ناد

 لاا اتسالو نهرو لدعم ناسا لع [سنسمر عزا مدارلاو

 تساعد للان يرلو نينا ؤ سس ورتب
 ا ان اوورسّملا نفلالع ها اماو يبل لتع]اوو د شع سس ةواسلا ع

 ةرادوؤفايااوبماو الدعم دال اجار والو شم نازشال اولا

 ظ ان الؤسلاو طفل حالبصرروكأ 3 117
 0: م لاعالا د دّرلا

 مطعدبإ]



 27 ا
 0 انالساما جتا لومار راوج انجعان لج انو [كازج ضال

 3ك زور وكانو اسم ا وسأل ب ركالا عازم رعلإ/م شر وزواسنو رسم

 ةدبكلا قير وزولاد مال امركد اهيكيس يقر ثم اانا اع اعزردرلاو

 ادادزسا ا اماول زر ازا جرسلا سوا نسر مان جول
 الموت اننا اماو:يلصلا ص كر وعل ارتسل لاا رايلقل | ممر و نسل

 كذا طال هنو ارها درسا وس نيل اواوشال

 سنام ظروك علا لست نادل مايحا ةييزارلإركيولا مال

 س داع :انللا لاوس /ز از اوت ع انما للعومكاواذت ا ذرلا جمد

 9و دك لزم (م سرلك اناا | او نابروكأ ملا اهينبركلا

 0ر0 اشعإنراز واهؤ درية راس الار ثدةوومركا:لردعامخ
 0 ديول: وجل ىبركلا بنعم زك اذ اوك
 0 تل وكأن منعا اف ن اولكأ يالا كمر عايمحلل مزه

 اعلا وكاذك ماكاو اق م اساشرارك/ا رس وكااججو

 لَحيدينوكل اوكار رم وردوا َن | اهو ةيادعفا زك د نال
 4 انساك : تكا صمته ويمن صب اقصد نا اذا



 الرول ضال ع وما اذه ارق اورق اداناوز وكلا ضياع
 ياللى لماذ اول از وايالرولا رخل نرفض انجيل

 .. اديلع فد تاولضوسي ليد راوطخ نط كربلا بة / 1 1 2 20 03
 ١ ١ 9ةرافلاركمورتعا الاتش نيني مودي مؤاشإلع ظ لاو تعا كد رخل اهدهزيضم الترا رك
 ظ ل دياب ةرتعلل تكلا ماع ولات حزقلااركلا جملا اوج
 ظ ا صلب امنا ءاوحلادا رو راجل الر

 لعوب اوسب (نالادعاضعكايآسخا الروك ازضشلاعتا
 رمال امال آل مانع فوم تؤ و ساعزسساا زلزل
 مم[ ةيابلاز قدام ركن يلي تنام والؤتال
 0 بريرلل هريذلاركد مارلي زوكيتكا ارسال

 | الهمام ابل ورش رانا قود 1و اولا الل
 ١ داك سرجلاءاز اون ياولاو درو علا الى اس التل مالسو
 4 دك الان اسل ربك هلك وعو + كا انعم امو اًرعاضتر لل
 فن ولازم نان ايغ نسج ف نامد ندد



 3 ا ايدرز رايلي لعل و حدو عالا كش روزي زغب ارلإ ار

 كنوز عدن اولا نوع يلم سمار لا
 .. ةرتحالرتلأ افاد لباوم وول ملا تسي ني الع
 / ناولكأ ةلاكلكزت ب عشصم نام مزعل اناصردكرات لك

 ناع ارنع هكا توف قومك لبتسمو نصا كاوا نو اذنه ارم

 لاب اما ىلع دالا ذك عيلان كالو هليل هدحو موب
 0 0 ار اركلا عربطتسان الا ذا اهل سمال وقد مسرتعلا |عاطو

 ابدل ء|موجرلاوباصإ لعرلكامروكن هس ظ
 2 (هل ما نادر طوسلم او الم الص ةزوكأركم

 7 0 ف هلامعدا (روس/و دقو رك عربسو ضْو الحاد 78

 ع .دا لغسان كاد الرلادا/رلعرسكن اقووجلا لعل وكازانناف

 3 فلاي ارجرجب اوكاماب وصول! اباو كارم

 معاوشتسااب ايا رلكا لكيلا اولي ريخال از اد الصا طاش ل عساك

 ركل لاو ِيغلادرإ/لكإ الا اذهو اند
 "010 لسا قلنا تيان ارسل ريم ا 27



 و

 نول نسل كدي دنع يخجل و العقلا فدانا
 1 ل «ةرتعللسللا

 امهرزيلا انا بور ل ازللا ةرةينعو بمر ازش انكعاطابإ اريصاويص

 اراك ار ضونج وم اوورلا ليف اقرإو لل آلا هو
 اللافي ميجا اعلا اوزّدج نا وويل لعز وجر ئصو
 يلا اهلل حملا نامقعهزوجر الحلا نمار ور عل اليك ماو

 د وأولاد زب قرف هاش روسو يا
 ازهزفر ايثعالاو موكا عمرو اهزيرطلا بيتل دوبل وم
 ااشلا ماجا وموجو تكرتلا,داوحئمازحوئملا اذهل ايلا

 رعبا نطتبلالدو ورنحرإ وللا عدا امزو ا مو اين عدس
 جملا تلا وبا نم لحرل سما ماحب يطعم انجذاب
 بولا ارا راعو انب عرس زو تحاظا دال ا دخلا

 ا يابا نال زلم ضع نيرعكلأ ل
 نارا وللا نكازال و اروالاهوحو م دوس نإ شال ا
 07 نقال | مويللرسك رخاذلاهزلكا نما



* 4 

 كورت ياغو دزلا هيفلاط بكر مج قد رولا مانع
 غم ةوورعمور وهسموب هرلكاز مؤنتلا /.ن يصيضتمل

  لسلاو علا زمرتيب ليككولغ نايبلبلعاعيغدما ذر
 س2 تلا جتواعم وضوح نخكا العا او تبنع مرككألا
 تيا نار رلا ماعم زركك امو خا اهتسالراعن م يلم اهنا
 يلا وكرل ماما نك يضر نه نا مدخلا كلمت مختل
 ود ملك عناو سرك نس ضايلاز وعر وز اللا
 ك4 امدسولا,وبراوعسون ى خا نالوق فل اهيعزإإ نقم
 ظ 2 "سازموع ركدامو خاسر 0 الل درع انكوعو

 هانا اهلعتفكاقالطاوانننك ف ممر ضموحا انبعزمز عال
 اياز اد كا لذا د تار وكدملا نه الولد اركجرمزلا
 دا يف رقد امو نذل اهمال اسيعاضيل نع
 ساخالاس لقا سوهافلا وكدلك سب امك ارعبالا
 ءالحلءادح) انهارابو دئيهلا نر ع نإ ذا لكم ا نوكؤلا . .«0زجلوعلب فال هاماعم امادرخنو جيل انزع جزل



 2 . ص 10 5 ههه يبغتس

 اتاي وب عا اعزب عونموم_ ماع ان اسس وكالات 3 75 . ب7 7
 راث ايلا اذهداض للى تكا صن غاب ةرانو ترا شلات
 تت اشان إس :لاسرلا أو تس نا نبوجا د وكان

 "لزملا مدع عيب ير فزخللو ل وجم رويل ع انبحزم ليما ا
 روكا اسس فوق معزا (ق اهلل دال ومالا 3 '

 دوك اف وزملا ين عاوشسلادادوصل !رلعرذلا يقول |ررلبا ظ
 .0عمزلادبلاهندؤجد ّءاو انباودا يبى الخال يليم
 ذوكو رخو سون اد نعل جم ارنوب ويسر نا نو موج
 ظ 87 ادع ارجل 6 ّسكدلا دوتللا أ سو مروعا

 لوجم ا ورعاك وكأو ضر |ءاال ]كد ا خس زملا نم
 ل ناد ف الطالب مل عرس وكل خسم اذا زعل
 ضاع | ميملاتوسل اقرمزنت / ناو ن اوكا _اعىونمل اد
 '  ماول“ىاوللا ل عرس قمطتلا اضرار وكو فالك
 ] اب ركورم ن0 ءاوسراجرلا ع ىل بون ّىطقوا

 7١ (ةلاوآ اهو :هبسنم اج تشم ءايشإ//نعؤت هرزعد ا:
 مدللسلاو 6 ءاصلاو مولعلا_ركملا سدت

 ماطيلاصصو ىلوكارلاو .مان لا دسئلع ا

 ان لوول ولاا ورا لي 5 . تت ارششبا رباط( 5
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